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Sak 51/22: Energisparing ved NIH 

 

Da det i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet ble tatt avgjørelse om å etablere 

brønnpark og installere to varmepumper, var det med mål om å fase ut fossilt 

brensel, effektivisere energibruken og med det redusere strømutgiftene. Statsbygg 

var byggherre på prosjektet og varmepumpene ble satt i drift høsten 2017. 

Beklageligvis har varmepumpene med tilhørende systemer og komponenter aldri 

fungert etter sin hensikt. Varmepumpesystemet har levert betydelig under forventet 

effekt. I perioder har det til dels vært full driftsstans av begge pumpene. 

Etter sterkt påtrykk fra NIH har Statsbygg startet arbeidet med utbedring av 

varmepumpesystemet og ifølge fremdriftsplanen skal hele varmepumpesystemet 

være operativt og i funksjon medio september 2022. 

 

Gjennom regelmessig oppfølging og kundemøter med Statsbygg tar de nå ansvar og 

overholder fremdriftsplanen. Vi forventer at varmepumpedriften gir redusert behov for 

kjøp av kraft til oppvarming og ventilasjon ved NIH. 

NIH har siden 2005 hatt avtale med eksternt firma for bistand ved kjøp av kraft og 

kraftavtaler. Denne avtalen er sagt opp, og innen 1. januar 2023 innlemmes NIH i en 

mer forutsigbar avtale gjennom Statsbygg med kostnadsfri tjeneste.   

 

Dagens utvikling av strømprisene krever at NIH Eiendom i dialog med Statsbygg 

vurderer mulig energibesparende tiltak, eksempelvis senkning av temperatur i 

fellesareal, undervisningsrom, aktivitetsrom, kontorer, og forsvarlig nattsenking av 

temperaturer i samme areal.  

Gjennom NIHs samarbeidspartnere er det igangsatt arbeider med å se på mulige 

energisparende tiltak i svømmehall og kunstgressbane. Dette er tiltak som vurderes 

opp mot kost/nytte, da begge anleggene er mye brukt til utleie. 

For svømmehallen vurderes tildekking av vannspeilene utenfor åpningstiden for å 

begrense varmetap til omgivelsene.  

Stadionanlegget har i dag ikke LED-belysning. Det innhentes kostnadsestimat på å 

endre stadionbelysningen til energibesparende LED.    

 

Tiltak som foreslås gjennomført fra september 2022: 

- Senke lufttemperatur i svømmehall med 1 grad. 

- Senke vanntemperatur i hovedbasseng med 0,5 grad. 

- Senke vanntemperatur i «plaskebasseng» med 1 grad. 

- Badstuene holdes stengt. 



- Redusere temperatur i alle fellesareal og aktivitetsrom med 0,5 - 2 grader i 

rehabiliterte bygg. For bygg B (Hallen) og bygg C (UF) er det ikke teknisk 

mulig (gammelt system) å kunne gjennomføre samme enkelttiltak.  

- Nattsenking av temperatur med 0,5 grader i fellesareal og aktivitetsrom i 

rehabiliterte bygg.  

- Lys i områder hvor det kun er adgang for driftspersonell legges lysstyring over 

på strømbryter fra konstant lys. 

- Gatebelysning og fasadelys mørklegges mellom kl. 23.30 og 05.30. 

- Stadionbelysning behovsstyres utover automatisk innstilling. 

- Varmtvannsberedere i bygg som er i minimalt eller ikke i bruk, slås av og 

sikres.   

- Øke timepris på lading av el-kjøretøy på ladestasjoner for eksterne og interne 

brukere fra kr 5 per time til kr 12 per time. 

 

Tiltak som vurderes gjennomført senhøsten 2022: 

Stenge kunstgressbane i vintersesongen i perioden fra 1. november til 1. april. Etter 

det NIH kjenner til vurderes dette av flere kommunaleide vinteråpne baner med 

undervarme. 

Som alternativ kunne det tenkes å stenge av varmen til banen i perioder hvor det er 

langvarig betydelig kulde, men NIH Eiendom vurderer ikke det som en forsvarlig 

løsning. NIH bruker vannbåren varme for å holde tilfredsstillende spilleforhold på 

banen i vintersesongen. Ved helt avstengt varmesystem til banen, vil 

kunstgressdekket og flere sjikt under dekket fryse til is. Dette vil være svært 

energikrevende å tine.  

NIH har per i dag inngåtte avtaler på utleie av kunstgressbanen i nevnte periode 

(november-april) som beløper seg til ca. kr 850 000. Ut fra beregning forbrukes det 

ca. 150 000-200 000 kWh per år i form av kjøpt kraft for å holde kunstgressbanen 

åpen.  

NIH Eiendom følger kraftprisutvikling tett utover høsten og vinteren, og vil fortløpende 

vurdere kost/nytte av å holde banen åpen.  

Hvilken økonomisk virkning foreslåtte tiltak vil ha, er nesten umulig å si noe om i et 

svært volatilt kraftmarked. Med et årlig forbruk av kjøpt kraft på mellom 4,8-6,6 

millioner kWh de siste 5 årene, vil selv mindre endringer i kraftpris og utetemperatur 

kunne gi store økonomiske utslag. 

 
Forslag til vedtak:  

Styret vedtar forslag til energisparinger for NIH som fremlagt i notatet. 


